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COMUNICADO AO MERCADO
Bento Gonçalves, RS, 29 de junho de 2021 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ,
Reuters: UCAS3.SA), uma das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e única empresa
brasileira do setor listada em bolsa de valores, atendendo ao disposto no artigo 30, inciso XXXIII, anexo 30-XXXIII
da instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), comunica a assinatura
de contrato entre partes relacionadas.
Nome das Partes relacionadas

Relações com o emissor

Data da transação
Objeto do Contrato
Principais termos e condições e
montante envolvido

Justificativa das razões pelas quais a
administração do emissor considera
que a transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado
Eventual participação da contraparte,
seus sócios ou administradores no
processo de decisão do emissor acerca
da transação ou negociação da
transação como representantes do
emissor,
descrevendo
essa
participação

Unicasa Indústria de Móveis S.A. (Vendedora) e Tapereba
Empreendimentos Imobiliários LTDA (Compradora), controlada pela
Even Construtora e Incorporadora S.A.
O Sr. Alexandre Grendene, vice-presidente do Conselho de
Administração e integrante do bloco de controle da Companhia
possui influência significativa na administração da Even.
29/06/2021
Venda de móveis de madeira
Transações de vendas de produtos para mobiliário de hotelaria.
Contrato no valor total de R$12.695.674,53. Sendo 50% pagos
antecipadamente, 10% no momento da entrega, 20% durante a
montagem e 20% após entrega técnica.
A administração da Unicasa entende que as transações comerciais
com a Even Construtora, observaram condições comutativas (arm’s
length) e preveem pagamento compensatório adequado, visto que as
transações de vendas foram efetuadas em condições normais de
mercado, respeitando a política comercial da Unicasa.
Não houve participação da contraparte, de seus sócios ou
administradores no processo de decisão do emissor acerca da
transação ou da negociação da transação como representantes do
emissor.

Gustavo Dall Onder
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma das maiores empresas do setor de móveis
planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell Anno, Favorita, New,
Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por lojas exclusivas, com presença no Brasil e no exterior. Sua fábrica está localizada no município de Bento
Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para mais informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br.

